NOTULEN VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN ORDINA N.V.
GEHOUDEN OP 1 DECEMBER 2011
TE NIEUWEGEIN

1. Opening
De heer J.G. van der Werf, voorzitter van de Raad van Commissarissen, opent de vergadering om
09.45 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. De voorzitter verontschuldigt mevrouw P.
Boumeester, Commissaris, die wegens verplichtingen elders niet aanwezig kan zijn bij deze
vergadering.
Geconstateerd wordt dat aan alle formaliteiten tot het houden van de vergadering is voldaan, zodat de
vergadering rechtsgeldige besluiten kan nemen.
De voorzitter wijst de heer Mr. M.J. van Buren aan als secretaris van de vergadering.
Er zijn 25 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, welke samen circa 14,5 miljoen aandelen
vertegenwoordigen, zijnde circa 27% van het uitstaande aandelenkapitaal. Het geplaatst kapitaal
beloopt per 1 december 2011 EUR 5.471.320,80 verdeeld in 54.713.203 gewone aandelen en 1
prioriteitsaandeel.

2.

Voorstel tot het verlenen van de bevoegdheid tot uitgifte van 37.139.785 gewone aandelen
en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen aan de Stichting Prioriteit
Ordina Groep.

De voorzitter memoreert dat op 7 oktober 2011 Ordina een kapitaalversterking heeft aangekondigd, te
realiseren door drie emissies van aandelen:
1. een onderhandse plaatsing van 4,2 miljoen aandelen bij Project Holland Fonds (PHF) voor een
totaal bedrag van EUR 5,46 miljoen;
2. een claimemissie van 23,9 miljoen aandelen aan bestaande aandeelhouders tegen EUR 0,93
per aandeel;
3. een plaatsing bij PHF van 13,2 miljoen aandelen, eveneens tegen EUR 0,93 per aandeel.
De emissie genoemd onder 1. is inmiddels afgerond, met gebruikmaking van de bestaande
emissiebevoegdheid van de Stichting Prioriteit Ordina Groep. De emissies genoemd onder 2. en 3.
worden met dit agendapunt in stemming gebracht.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Breedveld, CEO van Ordina N.V., die aan de hand van een
presentatie een toelichting geeft op de gewenste kapitaalversterking.
Na de presentatie, welke ook op de website van Ordina zal worden geplaatst, nodigt de voorzitter de
aanwezigen uit om vragen te stellen.
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De heer Stevense vraagt namens de Stichting Rechtsbescherming Beleggers het woord. Hij merkt op
dat Ordina de laatste tijd negatief in het nieuws is geweest en noemt met name de daling van de
aandelenkoers, en de omzetdaling. Hij stelt aansluitend een zevental vragen.
1. Kijkend naar de economische ontwikkelingen in de afgelopen 5 maanden in het algemeen en de
ontwikkelingen bij Ordina N.V. in het bijzonder, vraagt de heer Stevense hoe het kan dat er
omzetgroei is verwezenlijkt in de financiële sector.
2. Verwacht Ordina dat de marges voor nieuwe en de te verlengen contracten nog meer onder druk
komen te staan gegeven het feit dat er sprake is van veel concurrentie?
3. Ordina heeft jaarlijks te maken met de negatieve gevolgen van het ‘vakantie-effect’ en kan hier dus
rekening mee houden. Refererend aan een opmerking van de heer Breedveld is de vraag of dit in
2011 niet is ingecalculeerd?
4. Refererend aan het item Rust & Stabiliteit voor de klanten in de presentatie, één van de
herfinancieringdoelstellingen, is de vraag wat de verwachte omvang is en wanneer de impact
hiervan te merken zal zijn.
5. Vindt de herfinanciering direct na deze vergadering plaats?
6. Wie bepaalt de eventuele hervatting en hoogte van dividenduitkering. Hebben de banken hier
invloed op?
7. Wat is het percentage ‘verwatering’ van de aandelen als gevolg van de voorgenomen emissie?
Op de vragen van de heer Stevense worden door de heer Breedveld en de heer De Jong (CFO) de
volgende antwoorden gegeven.
1. Kijkend naar de markt presteert Ordina in lijn met de trend waarbij de heer Breedveld opmerkt dat
Ordina het met een omzetkrimp in het derde kwartaal van 3,9% ten opzichte van het derde kwartaal
vorig jaar, relatief gezien zelfs iets beter doet dan haar concurrenten. Het doel om de krimp in het
overheidssegment te compenseren met omzetgroei in het finance- en industriesegment verloopt
naar verwachting en heeft er toe geleid dat – met name in het eerste half jaar van 2011 - een
duidelijke omzetgroei is gerealiseerd in de financiële sector.
2. Het margeverval van de laatste jaren is dit jaar niet verder toegenomen. De marges hebben zich
redelijk gestabiliseerd. Ordina blijft zich focussen op het realiseren van een goede
capaciteitsbezetting en gezonde marges.
3. Er is in 2011 inderdaad rekening gehouden met seizoensinvloeden.
4. Zowel vanuit de markt als vanuit de Ordina organisatie zijn de reacties op de kapitaalsversterking
positief. De verwachting is dat na vandaag, als goedkeuring wordt verleend, de positieve reacties
zullen toenemen. De Raad van Bestuur verwacht dat dit in positieve zin zal bijdragen aan het beeld
dat klanten en medewerkers van Ordina hebben en eventuele twijfels over de financiele continuïteit
zal wegnemen.
5. Na het verlenen van goedkeuring zal de claimemissie zo snel mogelijk worden opgestart.
6. Het huidige dividendbeleid blijft gehandhaafd. Als de evaluatie van het huidige dividendbeleid leidt
tot een voorstel tot wijziging van dat beleid dan zal dat aan de algemene vergadering van
aandeelhouders worden voorgelegd. De aandeelhouders beslissen daar dan over, niemand anders.
7. Als een aandeelhouder volledig inschrijft op de aan hem toegekende rechten bedraagt de
verwatering door de onderhandse plaatsing 14%. Dit percentage stijgt als een aandeelhouders niet
of niet volledig gebruik maakt of kan maken van zijn recht tot de deelname aan de claimemissie.
Vervolgens stelt de heer Jorna namens de VEB (Vereniging van Effectenbezitters) een tiental vragen.
1. Wat is de reden om deze herfinanciering uit te voeren en waarom op dit moment? Komt de vraag
wellicht van Delta Lloyd of van één of meerdere banken?
2. Hoe is Ordina gekomen tot de bepaling van EUR 0,93 per aandeel voor de claimemissie?
3. Hoe groot wordt de slagingskans van een succesvolle claimemissie geacht, gelet op de
koersontwikkeling?
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4. Hoe kan worden voorzien in de kapitaalbehoefte met een warrantprijs van EUR 0,10?
5. Heeft Ordina een reverse transactie gepland om een eventuele ‘penny stock’ situatie te
voorkomen?
6. Is er sprake van belangenverstrengeling geweest van mevrouw Boumeester vanwege het feit dat zij
ook Commissaris is bij Delta Lloyd?
7. Zal Delta Lloyd als aandeelhouder van Project Holland Fonds een commissaris zetel claimen,
bijvoorbeeld ingevuld door mevrouw Boumeester?
8. Waar kan Ordina groei bewerkstelligen?
9. Dwingen de marktomstandigheden Ordina om te kiezen voor volume boven marge?
10. Is de heer Kasteel vrijwillig of onvrijwillig vertrokken bij Ordina? Zijn er in de
beëindigingovereenkomst van de heer Kasteel een concurrentiebeding en een
terugbetalingsregeling van (een deel) van de ontslagvergoeding bij het aanvaarden van een nieuwe
baan opgenomen?
Op de vragen van de heer Jorna worden door de heren Breedveld en De Jong alsmede de voorzitter
de volgende antwoorden gegeven.
1. De behoefte van Ordina om de kapitaalstructuur te versterken en zo continuïteit te waarborgen was
de primaire aanleiding voor de herfinancieringsplannen. Het bestuur van Ordina heeft hiervoor zelf
het initiatief genomen, de plannen ontwikkeld en de timing vastgesteld. Zij zijn hierin bijgestaan door
adviseurs.
2. Bij de berekening van de korting voor de claimemissie is uitgegaan van de discount to terp die 26%
bedraagt. Dit is een marktconforme discount. Rekening houdend met de kapitaalbehoefte van
Ordina resulteerde dit in een prijs per nieuw aandeel van EUR 0,93.
3. Ordina gaat uit van een succesvolle claimemissie.
4. De warrantprijs bedraagt geen EUR 0,10 maar EUR 0,83.
5. De voorgenomen transacties creëren continuïteit naar de toekomst. Er bestaan geen plannen voor
het opstarten van een share-buy-back programma.
6. Er zijn uitstekende afspraken gemaakt en nageleefd om een eventuele belangenverstrengeling te
voorkomen.
7. Er bestaat geen claim op een commissarispositie, niet vanuit PHF noch vanuit Delta Lloyd.
8. De toegevoegde waarde die Ordina levert met Consulting en Business Solutions creëert
omzetgroei. Momenteel is het Ordina marktaandeel in de sector industrie in Nederland beperkt
maar met de hernieuwde focus is de verwachting dat Ordina ook in dit marktsegment omzetgroei
kan realiseren.
9. De marges hebben de afgelopen jaren onder druk gestaan. Er is sprake van stabilisatie van het
prijsniveau en over het algemeen genomen is de prijsstelling vastgelegd in lange termijn contracten
die op onderdelen soms nog onderhandelbaar zijn.
10. De beëindigingovereenkomst van de heer Kasteel is in goed onderling overleg tot stand gekomen.
In dit kader zijn de geldende regels in acht genomen zoals neergelegd in de wet en het
bezoldigingsbeleid van Ordina.
Een concurrentiebeding is onderdeel van de
beëindigingovereenkomst.
Aansluitend stelt de heer Houben van Teslin Capital Management BV een aantal vragen.
1. Wat is de strategie van de nieuwe Raad van Bestuur van Ordina voor de komende jaren en waar
verschilt dit met de eerder bepaalde strategie?
2. Welke financiële doelstellingen heeft Ordina op de middellange termijn?
3. De concurrenten van Ordina, die veelal internationaal georiënteerd zijn, hebben de oplossingen die
Ordina met de hernieuwde strategie nastreeft al in huis. In hoeverre is het realistisch aan te nemen
dat Ordina als locale organisatie ook succesvol kan zijn in het ontwikkelen van solutions?
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De voorzitter geeft het woord aan de heer Breedveld voor het beantwoorden van de vragen.
1. Ordina heeft als doelstelling om een toonaangevende speler in de gehele Benelux te worden door
met name ook te groeien in België. Daarnaast ligt de focus ook op het aanbieden van
hoogwaardige Business Solutions. Voorts zal er strak worden gestuurd op de Ordina organisatie.
Ordina investeert in haar grootste kapitaal: de medewerkers. Het binnenhalen van toonaangevende
opdrachten zorgt dat medewerkers zich ervan bewust worden dat ze een bijdrage aan de
maatschappij leveren. Dit geeft hen toekomstperspectief en versterkt het gevoel van trots op Ordina
wat de bedrijfscultuur en de werknemerstevredenheid ten goede komt.
2. Eén van de financiële doelstelling is het realiseren in een tijd van hoog conjunctuur van een
EBITDA-marge van 10% in alle bedrijfssegmenten, ermee rekening houdend dat voorinvesteringen
onvermijdelijk zijn als het gaat om complexere segmenten zoals bijvoorbeeld Business Solutions.
3. Ordina kan, als locale systeemintegrator, met kennis van de locale regel- en wetgeving, op veel
gebieden uitstekende oplossingen aanbieden aan zijn klanten. Ook ziet Ordina kansen in
samenwerking met internationale organisaties die partners in de Benelux zoeken.
De voorzitter stelt vast dat er geen aanvullende vragen meer zijn naar aanleiding van dit agendapunt.
De voorzitter stelt voor de Prioriteit Ordina Groep, in aanvulling op de reeds bestaande
uitgiftebevoegdheid verleend in de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 mei 2011, te
machtigen tot emissie van 37.139.785 gewone aandelen in het kapitaal van Ordina N.V. en het
verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van Ordina N.V..
De voorzitter constateert aansluitend dat de vergadering met een meerderheid van ruim 69% van de
stemmen besluit tot aanwijzing van de Stichting Prioriteit Ordina Groep als het orgaan dat ex artikel 5,
lid 1 en 2 van de statuten bevoegd is tot de voorgestelde emissie.

3.

Voorstel tot het verlenen van de bevoegdheid tot het beperken of uitsluiten van het
voorkeursrecht op 37.139.785 uit te geven gewone aandelen of te verlenen rechten tot het
nemen van gewone aandelen aan de Stichting Prioriteit Ordina Groep.

De voorzitter licht toe dat de aanwijzing van de Prioriteit Ordina Groep als het bevoegde orgaan met
betrekking tot het voorkeursrecht is verbonden met het voorstel tot aanwijzing van de Prioriteit Ordina
Groep tot het bevoegd orgaan voor de uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen
van aandelen.
De voorzitter stelt voor de Prioriteit Ordina Groep, in aanvulling op de reeds bestaande bevoegdheid tot
beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht verleend in de algemene vergadering van
aandeelhouders van 11 mei 2011, te machtigen tot de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
bij de uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze
bevoegdheid van de Prioriteit Ordina Groep met betrekking tot de beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van
aandelen betreft 37.139.785 gewone aandelen.
De voorzitter constateert aansluitend dat de vergadering met een meerderheid van ruim 69% van de
stemmen heeft besloten tot aanwijzing van de Stichting Prioriteit Ordina Groep als het orgaan dat ex
artikel 6, lid 3 van de statuten bevoegd is tot de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de
uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze bevoegdheid
betreft 37.139.785 gewone aandelen en geldt in aanvulling op de reeds bestaande bevoegdheid
verleend in de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 mei 2011.
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4. Statutenwijziging
4 a. Voorstel tot het wijzigen van de statuten van de Vennootschap per 2 december 2011.
De voorzitter licht toe dat in het kader van de beoogde claim emissie en private placement met Project
Holland Fonds is overeengekomen dat in geval het belang van PHF in Ordina door transacties de
29,9% zou overstijgen, Ordina voor het meerdere in plaats van aandelen warrants zal uitgeven aan
PHF. De huidige uitgifteprijs voor de warrants is EUR 0,83 per warrant, de huidige uitoefenprijs voor
de warrants is EUR 0,10 per warrant, welk bedrag gelijk is aan de nominale waarde van een gewoon
aandeel Ordina.
Een warranthouder is in bepaalde gevallen beschermd tegen verwatering (net als bijvoorbeeld een
converteerbare obligatiehouder). Als bijvoorbeeld op gewone aandelen dividend wordt uitgekeerd,
ontvangt de warranthouder niets, maar wordt hij gecompenseerd door een verlaging van de
uitoefenprijs. Als er na de toekenning van de warrant verwatering optreedt, zal de uitoefenprijs
automatisch worden aangepast volgens een bepaalde formule en kan de uitoefenprijs daardoor
zakken.
Afgesproken is dat in dat geval het verschil tussen de nominale waarde en de uitoefenprijs ten laste
van de bestaande vrij uitkeerbare reserves van Ordina zal komen. Dat kan alleen indien de statuten dat
toestaan. De met dit agendapunt in stemming gebrachte statutenwijziging dient ertoe dat mogelijk te
maken.
De voorgestelde wijziging in de statuten inclusief de toelichting op de wijziging staat beschreven in de
toelichting op de agenda. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging is op de wettelijk
voorgeschreven wijze ter inzage gelegd en verkrijgbaar gesteld.
Het voorstel tot statutenwijziging wordt op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap
gedaan, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap en
de Prioriteit Ordina Groep.
De voorzitter stelt voor de statuten van Ordina N.V. te wijzigen conform het aan aandeelhouders
voorgelegde voorstel van de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van
Commissarissen van de Vennootschap en de Prioriteit Ordina Groep.
De voorzitter constateert aansluitend dat de vergadering met een meerderheid van ruim 69% van de
stemmen heeft ingestemd met wijziging van de statuten conform het aan aandeelhouders voorgelegde
voorstel van de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen van
de Vennootschap en de Prioriteit Ordina Groep.

4 b. Voorstel tot het verlenen van machtiging aan iedere directeur van de Vennootschap,
alsmede iedere notaris, kandidaat- notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen &
Overy LLP, ieder van hen afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen passeren.
De voorzitter stelt voor om machtiging te verlenen aan iedere directeur van de Vennootschap, alsmede
iedere notaris, kandidaat- notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy LLP, ieder
van hen afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen passeren.
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De voorzitter constateert aansluitend dat de vergadering met een meerderheid van ruim 69% van de
stemmen heeft ingestemd met het verlenen van machtiging.

5. Rondvraag
De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid, het vertrouwen van de
aandeelhouders en de medewerking van alle betrokken partijen.
Aldus vastgesteld door ondertekening door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.
Voorzitter
J.G. van der Werf

Secretaris
Mr. M.J. van Buren
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